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ВСТУП
Програма навчальної дисципліни “ Статистичне забезпечення управління бізнеспроцесами ” складена відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової)
програми підготовки
Магістр
(назва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня)
спеціальності (напряму) 051 «Економіка»
спеціалізації_______________________________
__________________________________________________________________________
1. Опис навчальної дисципліни
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни є надання знань зі статистичної
методології, доповненої різноманітними прикладами з використанням електронних
таблиць Excel для їх виконання, яка ілюструє бізнес-аналітику як ефективний інструмент
для прийняття обґрунтованих рішень та моніторингу діяльності бізнес-процесів.
1.2. Основні завдання вивчення дисципліни є висвітлення особливостей
застосування методів статистики у вивченні економіки та її бізнес-процесів; розглядання
статистичних підходів до розуміння різних типів даних у бізнесі, методів їх перетворення
та аналізу для прийняття рішень; надання рецептурного плану вдосконалення управління
на основі методології статистичного дослідження; визначення напрямів і методів
статистичного аналізу бізнес-процесів; розроблення управлінських рішень за допомогою
бізнес – профайлінгу даних.
1.3. Кількість кредитів 5
1.4. Загальна кількість годин 58/13(150)
1.5. Характеристика навчальної дисципліни
Нормативна / за вибором
Денна форма навчання
5-й
9-й
24 год.
24 год.
год.
102 год.

Заочна (дистанційна) форма навчання
Рік підготовки
-й
Семестр
-й
Лекції
4 год.
Практичні, семінарські заняття
год.
Лабораторні заняття
год.
Самостійна робота
146 год.
Індивідуальні завдання (заняття)
год.
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1.6. Заплановані результати навчання:
Знати: основні завдання, які вирішуються на базі статистичного аналізу, принципи і
методи побудови та використання статистичних моделей щодо пропорційності розвитку,
його збалансованості, ефективності, тенденцій розвитку під впливом окремих чинників,
економічної привабливості, ризику діяльності тощо.
Вміти: економічно інтерпретувати результати статистичних досліджень та вміти
використовувати їх для обґрунтування управлінських рішень.

2. Тематичний план навчальної дисципліни
Розділ 1.Теоретико-методологічні засади статистичного забезпечення управління
бізнес-процесами (СЗУбП)
Тема 1. Статистика в системі управління соціально-економічним розвитком
Зміст Управління можна визначити як систематичний вплив на певний об'єкт або на його
підрозділи для забезпечення життєдіяльності та досягнення кінцевої мети(результату).
Такі об'єкти називають керованими, а сукупность дій, спрямованих на підтримку або
поліпшення їх функціонування відповідно до поставлених цілей, - управвлінням. В темі
розглядаються: об'єкти управління; короткий зміст программ кількох напрямів
економічного розвитку. Відповідна підготовка має дати майбутнім фахівцям можливість
плідно й ефективно працювати в галузі державного науково-дослідних і фінансовокредитних установах, вищих навчальних закладах, у сфері бізнесу.
Тема 2. Зміст та основні характеристики СЗУбП
Зміст Схарактеризована сутність СЗУБП. Яким чином системний підхід формує
методологічну основу СЗУбП? Висвітлені принципи диференціації СЗУбП відповідно до
функцій управління. Схарактеризовано статистичне забезпечення основних функцій
управління- планування, організації та контролю. Дано основні складові формування
СЗУбП, а також зв’язок СЗУбП з іншими науками.
Тема 3. Інформаційне забезпечення та система показників СЗУбП
Зміст
Передумови формування інформаційного забезпечення. Статистичне
спостереження. Типізація структурних елементів СЗУбП. Вибірковий метод
спостереження. Особливості формування інформаційної бази статистики в Україні.
Передумови формування системи статистичних показників. Класифікація
статистичних показників.
Розділ 2. Методичне забезпечення статистичного обґрунтування
управлінських рішень
Тема 4. Принципи побудови методичного забезпечення
Зміст Аналіз пропорційності розвитку соціально-економічних явищ. Балансовий метод
статистичного вивчення взаємозв’язків елементів суспільного відтворення. Аналіз зміни
соціально-економічних явищ у часі. Аналіз взаємозв’язків соціально-економічних явищ.
Аналіз функціональних взаємозв’язків складних соціально-економічних явищ.
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Тема 5. Статистичні методи оцінювання та мінімізація економічних ризиків у
різних функціональних сферах бізнесу
Зміст Сутність і класифікація економічних ризиків. Основні підходи до їх оцінювання у
бізнесі. Абсолютні та відносні показники оцінки економічних ризиків у бізнесі.
Оцінювання ризиків за допомогою статистичних ігор у різних функціональних бізнеспроцесах. Головні засоби мінімізації економічних ризиків у процесі обґрунтування
управлінських рішень. Висвітлені заходи по мінімізації ризику на прикладі банківської
діяльності.
Тема 6.Методичні засади оцінювання конкурентоспроможності країни як
результат функціонування бізнес-процесів
Зміст
Конкурентоспроможність:поняття, рівні,фактори, умови,правила. Система
статистичних показників для оцінювання конкурентоспроможності національної
економіки. Методичні засади утворення інтегрального показника оцінки функціонування
бізнес-процесів та інтерпретація результатів.

Розділ 3. Розробка, контроль якості та оцінювання управлінських рішень за
результатами статистичного аналізу у бізнесі
Тема 7. Контрольні карти у статистичному управлінні якістю у бізнесі
Зміст Поняття статистичного управління якістю бізнес-процесів. Контрольної карти.
Загальна модель побудови контрольної карти. Класифікація контрольних карт. Методика
побудови контрольних карт для середньої та розмаху варіації
Тема 8. Зміст та напрями розроблення управлінських рішень за результатами
статистичного аналізу бізнес-процесів
Зміст
-

Програми СЗУбП соціально-економічним розвитком (блок-схема):
СЗУбП на виробництві;
СЗУбП у грошово-кредитному секторі економіки;
СЗУбП у грошовому обігу;
СЗУбП на ринку цінних паперів;
СЗУбП економічно активного населення.
Тема 9. Статистичне оцінювання ефективності бізнес-процесів

Зміст Поняття ефективності та реінжинірингу бізнес-процесів. Підходи до побудови
систем показників ефективності бізнес-процесів. Методи згортки показників ефективності
бізнес-процесу в інтегральний показник. Методика оцінювання ефективності основних
бізнес-процесів виробничих підприємств та вибору виду їх реінжинірингу.
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3. Структура навчальної дисципліни
Назви розділів і тем

Кількість годин
усьог
о

денна форма
у тому числі

ла інд с. р.
л
п ла інд с. р.
б.
.
б.
.
1
2
3 4 5
6
7
8
9 10 11 12
13
Розділ 1. Теоретико-методологічні засади статистичного забезпечення управління бізнеспроцесами (СЗУбП)
Тема 1.2. Статистика в
системі управління
соціально-економічним
розвитком
13
1
1
11
16,2
0,2
16
Тема 2. Зміст та основні
характеристики СЗУбП
Тема 3. Інформаційне
забезпечення та система
показників СЗУбП

л

усьог
о

п

заочна форма
у тому числі

15

2

2

11

16,3

0,3

16

19

4

3

12

16,5

0,5

16

Разом за розділом 1
47
7
6
34 49,0
1,0
48
Розділ 2. Методичне забезпечення статистичного обґрунтування управлінських рішень
Тема 4. Принципи
побудови
методичного
14
1
2
11
16,2 0,2
16
забезпечення.
Тема 5. Статистичні
19
4
4
11
16,6 0,6
16
методи оцінювання та
мінімізація економічних
ризиків у різних
функціональних сферах
бізнесу.
Тема 6. Методичні
20
4
4
12
17,7 0,7
17
засади оцінювання
конкурентоспроможност
і країни як результат
функціонування бізнеспроцесів
Разом за розділом 2
53
9 10
34
50,5 1,5
49
Розділ 3. Розробка, контроль якості та оцінювання управлінських рішень за результатами
статистичного аналізу у бізнесі
Тема 7.8. Контрольні
карти у статистичному
управлінні якістю у
17
3
3
11
16,5 0,5
16
бізнесі.
Зміст та напрями
розроблення
15
2
2
11
16,5 0,5
16
управлінських рішень за
результатами
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статистичного аналізу
бізнес-процесів.
Тема 9. Статистичне
оцінювання
ефективності бізнеспроцесів
Разом за розділом 3
Усього годин

18

3

3

12

17,5

0,5

17

50
150

8
24

8
24

34
102

50,5
150,0

1,5
4,0

49
146

АБО
Назви розділів

Кількість годин
денна форма
заочна форма
усього
у тому числі
усьо
у тому числі
го
л
п
л і с. р.
л
п лаб. інд. с. р.
а н
б. д.
1
2
3
4
5 6
7
8
9
10 11
12
13
Розділ 1. Теоретико-методологічні засади статистичного забезпечення управління
бізнес-процесами (СЗУбП)
Разом за розділом 1
47
7 6
34
49 1,0
48
Розділ 2. Методичне забезпечення статистичного обґрунтування управлінських
рішень
Разом за розділом 2
53
9 10
34
50,5 1,5
49
Розділ 3. Розробка, контроль якості та оцінювання управлінських рішень за
результатами статистичного аналізу у бізнесі
Разом за розділом 3
50
8
8
34
50,5 1,5
49
150
24 24
102 150
4,0
146
Усього годин
4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять
№
з/п
1
2
3
4
5
6

7
8
9

Назва теми
Теоретико-методологічні засади статистичного забезпечення
управління (СЗУбП)
Інформаційне забезпечення та система показників СЗУбП
Статистичні методи оцінювання та мінімізація економічних
ризиків у різних функціональних сферах бізнесу.
Методичні засади оцінювання конкурентоспроможності країни як
результат функціонування бізнес-процесів
Контрольні карти у статистичному управлінні якістю у бізнесі.
Методичне забезпечення статистичного обґрунтування
управлінських рішень та розробка управлінських рішень за
результатами статистичного аналізу
Статистичне оцінювання ефективності бізнес-процесів
Ситуаційна статистика для прийняття управлінських рішень
Науково-практична конференцій за результатами індивідуальних
науково-дослідних, розрахунково-аналітичних завдань з
використанням мультимедійного проектора
Разом

Кількість
годин
1
2
3
3
4
4
2
3

2
24

8

5. Завдання для самостійної робота
№
з/п
1
2
3

4
5

Види, зміст самостійної роботи
Перевірка теоретичних знань: статистика в системі управління
соціально-економічним розвитком
Перевірна контрольних завдань: особливості формування
інформаційної бази статистики в Україні
Перевірка виконання індивідуальних практичних завдань:
методологічні основи комплексного економіко-статистичного
аналізу бізнес-процесів
Підсумки тестування: статистична оцінка ризику економічної
діяльності
Захист завдань у вигляді презентації: Індивідуальне науководослідне, розрахунково-аналітичне завдання з розробкою
презентації
Разом

Кількість
годин(д/з)
20/29
20/29
20/29

20/29
22/30

102/146

6. Індивідуальні завдання
Використання статистичних методів дає можливість перевести багато проблем
управління в площину точного кількісного відображення з якісним змістом, на основі
реального інформаційного забезпечення розрахунків відповідно до потреб користувачів.
Відповідне програмне забезпечення прискорює та вдосконалює оброблення
інформації, значно розширюючи коло завдань, які у процесі управління бізнеспроцесами можна вирішити за допомогою статистичних методів.
Це гарантує творчий підхід до виконання конкретних завдань управління бізнеспроцесами, пошук нових способів підвищення якості та обґрунтованості управлінських
рішень, розроблення заходів щодо зростання ефективності в усіх сферах бізнес
діяльності.
Для успішного виконання індивідуального завдання студентам спеціалістам треба
відповісти для себе на такі питання:
1. У чому полягає зміст технологій обґрунтування управлінських рішень за
результатами статистичного аналізу бізнес-процесів?
2. Які статистичні методи використовуються для обґрунтування управлінських
рішень?
3. Висвітліть основні напрями розроблення управлінських рішень щодо соціальноекономічної структури політики у взаємозв’язку з результатами статистичних
досліджень бізнес-процесів.
4. Висвітліть основні напрями розроблення управлінських рішень щодо доходів і
втрат населення у взаємозв’язку з результатами статистичних досліджень.
5. Висвітліть основний зміст СЗУбП підприємництвом.
6. У чому полягає сутність СЗУбП виробництвом?
7. Схарактеризуйте склад і завдання підприємств не фінансового сектору.
8. Які статистичні методи використовуються у процесі аналізу діяльності бізнеспроцесів не фінансового сектору?
9. Дайте перелік основних статистичних показників зайнятості населення.
10. За якими основними напрямами здійснюється розроблення управлінських рішень
за результатами статистичного аналізу зайнятості?
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Відповідь на ці питання допоможе в практичному використанні статистичних методів і
моделей та має полегшити аналіз умов, в яких приймаються управлінські рішення
щодо конкретних розрахунково-аналітичних задач.
Виконані дослідження слід презентувати для перегляду за допомогою
мультимедійного проектору на кафедрі статистики, обліку та аудиту ХНУ імені В.Н.
Каразіна.
7. Методи контролю
Основними завданнями контролю знань з дисципліни «Статистичне забезпечення
управління бізнес-процесами» є оцінювання засвоєння ними теоретичних знань і
навичок, набутих під час навчання. При цьому, контрольні заходи мають:
- стимулювати систематичну самостійну роботу над навчальним матеріалом;
- забезпечити закріплення та реалізацію набутих теоретичних знань при виконанні
практичних завдань;
- прищепити навички відповідального ставлення до своїх обов’язків, самостійного
цілеспрямованого пошуку потрібної інформації;
- згідно з навчальним планом з дисципліни «Статистичне забезпечення управління
бізнес-процесами» передбачена форма підсумкового контролю – екзамен. Оцінювання
знань здійснюється за 100-бальною шкалою.

8. Схема нарахування балів
Приклад для підсумкового семестрового контролю при проведенні семестрового
екзамену або залікової роботи
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання
Контрольна
Екзамен
робота,
(залікова
Сума
Індивідуальне
Розділ 1
Розділ 2.3 передбачена
Разом робота)
завдання
навчальним
планом
Т1. Т 3. Т4.5 Т7.
2
.6
8.9
10
10
10
10
20
60
40
100
Т1, Т2 ...Т9 – теми розділів.
Т1. Статистика в системі управління соціально-економічним розвитком.
Т2. Зміст та основні характеристики СЗУбП.
Т3. Інформаційне забезпечення та система показників СЗУбП.
Т4. Принципи побудови методичного забезпечення.
Т5. Статистичні методи оцінювання та мінімізація економічних ризиків у різних
функціональних сферах бізнесу.
Т6. Методичні засади оцінювання конкурентоспроможності країни як результат
функціонування бізнес-процесів
Т7. Контрольні карти у статистичному управлінні якістю у бізнесі.
Т8. Зміст та напрями розроблення управлінських рішень за результатами статистичного
аналізу бізнес-процесів.
Т9. Статистичне оцінювання ефективності бізнес-процесів
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Шкала оцінювання
Оцінка
Сума балів за всі види навчальної
діяльності протягом семестру

для чотирирівневої
шкали оцінювання

90 – 100

відмінно

70-89

добре

50-69

задовільно

1-49

незадовільно

для дворівневої
шкали
оцінювання
зараховано
не зараховано
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